
 راهنمای نصب و راه اندازی

Tesso 
 هایبرید تلفن کننده سیمکارتی

 

 

 

  ارسالSMS  فارسی با متن قابل تغییر های 

 20حافظه برای ارسال پیامک و شماره گیری 

 با سیمکارت و تلفن ثابت  ی هوشمندشماره گیر 

  امکان روشن و خاموش کردن دزدگیر باSMS  

 و ای سیستم عامل اندرویدا گوشیهای دارکنترل ب امکانIOS  

 SMS اخطار قطع برق دستگاه 

  پاسخ عملکردهای دستگاه باSMS فارسی 

 با  متعدد امکان کنترل لوازم برقیSMS  

  امکان شنیدن صدای محیط از هر مکانی 

  شماره گیری تن و پالس 

  ثانیه  20ضبط پیام حداکثر 

 بل تنظیمثبت وقایع همراه با تاریخ و ساعت قا 

 

 



 بنام خدا

 

  PIN بادون برروی آن بااز کارده و سایمکارت     OPENدر ابتدا خشاب سیمکارت را با توجه به نوشته 

CODE در جهت  ارا در جهت صحیح جا زده و سپس خشاب رLOCKید تا مجدداً قفل شودفشار ده. 

  .یگری الزم نمی باشدهیچ سیم کشی د. برروی دستگاه مرکزی وصل نمائید TELسیم تلفن رابه ترمینال

ول ماژنمایش دستگاه مراحل روشن شدن  فحهدر ابتدا برروی ص. حال برق دستگاه را وصل نمائید

 LEDو دهی نمایش داده می شود  نو سطح آنت( بسته به نوع سیمکارت) سیمکارت و سپس نام شبکه 

دزد گیراز لحاظ فعال  و در انتها وضعیت. شروع به چشمک زدن می کندیکبار ثانیه  3هر  GSMآبی 

(ARM ) یا غیر فعال (DISARM)  ،نمایش داده میشود و سپس صفحه نمایش خاموش می شودبودن. 

 . از آنتن دهی مطلوب سیمکارت در محل مورد نظر  ، قبل از نصب اطمینان حاصل نمایید *

 .نیدرا بازککلید فحه ابتدا قفل ص که انجام هرگونه عملیاتی بر روی تلفن کننده همیشه الزم استبرای 

روی صفحه  PLEASE ENTER PASSWORDعبارت  ،را فشار دادهENTER  کلیددر ابتدا  

  . می باشد 0000 اولیهرمز . رقمی را وارد نمایید 4و سپس رمز   ظاهر می شود

روی صفحه ظاهر  PASSWORD OKپس از وارد کردن رمز، در صورت صحیح بودن آن عبارت 

چشمک می زند و باید رمز چهار رقمی  INVALID PASSWORDنصورت عبارت در غیر ای. می شود

در صورتیکه رمز وارد شده صحیح باشد اپراتور شبکه و میزان آنتن دهی و . را مجدداً وارد نمائید

 . صفحه نمایش داده می شود بر رویهمچنین تاریخ و ساعت 

و همچنین شماره گیری حافظه  01تا  0ه حافظه از شمارشماره اول  01به  SMSدستگاه قابلیت ارسال 

 . را با استفاده از سیمکارت و یا خط تلفن ثابت دارد 01تا  00های 

  : وارد کردن شماره های تلفن به حافظه ها * 

بصورت پیشفرض . در نظر گرفته شده Area Codeبعنوان کد شهر یا همان  0خانه حافظه شماره 

چنانچه دستگاه را در شهر دیگری نصب می . ر قرار داده شده داخل حافظه صف(  100 )شهر تهرانکد

 .کنید ، باید پیش شماره آن شهر در حافظه صفر جایگزین شود

 د کلید هاییبدین منظور با

 

 

 

د شدن پیش شماره ر، دستگاه با یک بیب ممتد وا ENTERفشرده شوند و در انتها با فشردن آخرین  

 . جدید را تائید می کند

ENTER 

 حافظه

 ENTER کد شهر ENTER صفر شماره



استفاده می شوند به صورت  SMSکه برای ارسال  01الی  0د کردن شماره حافظ های جهت وار

 : مشابه عمل کنید یعنی 

 

 

 

 . در انتها دستگاه  با یک بیب ممتد وارد شدن شماره را تائید می کند

تا حتماً باید شماره موبایل باشند  01تا  0توجه داشته باشید که شماره های ذخیره شده در حافظه های 

ازه ارسال دستور های اج( مدیران) 4تا  0حافظه های شماره . را داشته باشند SMSقابلیت دریافت 

محسوب گشته و  (مدیر اصلی) ADMINبعنوان  0حافظه شماره . به دستگاه را دارند SMSمتفاوت با 

 . را کنترل کند 4و3و2ه های ظمی تواند دسترسی حاف

پیامک  2و1توانند به دستگاه فرمان دهند ولی فقط حافظه های حافظه می  4در حالت پیش فرض تمام 

برای . را دریافت می کنندو سایر گزارشات دستگاه وضعیت روشن و خاموش کردن دزدگیر با ریموت 

آنها را تغییر دهد که در ادامه به  admمی تواند با دستور  1حافظ  4و3و2کنترل دسترسی حافظه های 

 .آن می پردازیم

 

هم باید به ( که میتوانند تلفن ثابت یا موبایل باشند )  01الی  00رد کردن حافظ های شماره ابرای و

. توجه کنید که شماره تلفنهای ثابت باید با کد کامل شهر وارد حافظه شوند. همان صورت عمل کنیم

  0214412345مثالً  .ی به همان صورتی که خط ثابت را با تلفن همراه شماره گیری می نمایید نیع

 

 

 

 

 

در انتهای شماره  Pثانیه ای  0یک وقفه  PAUSEانتهای هر شماره تلفن می توانید با فشردن کلید در 

بطور  . بعد از شماره گیری می شودثانیه ای در پخش پیام ،  0 تاخیراضافه نمایید که این امر باعث 

بزنید برروی صفحه نمایش بعد از شماره ای را در انتهای شماره  PAUSEبار کلید  سهمثال چنانچه 

این امر . ثانیه در پخش پیام ضبط شده است 6نمایش داده می شود که نشان دهنده وقفه ای  PPPتلفن

 تاخیر بخصوص در مورد شماره تلفن های همراه که زنگ خوردن آنها پس از شماره گیری، معموالً با 

. تنها در هنگام شماره گیری با خط ثابت مورد نیاز است البته این مساله .انجام می گیرد، سودمند است

ENTER 

حافظه 

 شماره گیری

 22تا  11از 
ENTER 

شماره 

با تلفن 

 کد شهر

ENTER 

ENTER 

 SMSحافظه

 ENTER 12تا  1از 

شماره 

 موبایل
ENTER 



، تا زمانی که طرف مقابل گوشی را برندارد، پیام پخش نمی GSMدر هنگام شماره گیری با ماژول 

 . شود

گهدارید ثانیه ن 0را به مدت  8اید عدد ب 1بعد از فشردن کلید  01برای وارد کردن حافظه شماره : نکته 

 . شود پذیرفته 01تا عدد 

 

 : پاک کردن حافظه ها* 

 . به صورت زیر عمل نماییدجهت پاک کردن هر یک از شماره های حافظه 

 

 

 

 ... PHONE NUM DELET FROM MEM OFب ممتد و عبارت یک یب ENTERبا فشردن آخرین 

 . شماره تلفن از حافظه مورد نظر را تایید می کند نپاک شد

 

     :مشاهده شماره های حافظه * 

 .جهت دیدن و اطمینان از صحت شماره های وارد شده در حافظه به صورت زیر عمل نمائید

 

 

 

. در این حالت شماره تلفن ذخیره شده در حافظه مورد نظر بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود

 . رید ثانیه نگهدا 0را بمدت  1کلید  01توجه داشته باشید که در اینجا نیز حتماً برای دیدن حافظه 

 

 ضبط پیام*  

برروی  صفحه نمایش ظاهر   Voice Press  Enter  To Recordعبارت   . را فشار دهید RECکلید 

و در زیر آن ثانیه ها روی صفحه نمایش  Recordingعبارت . را فشار دهیدENTER سپس. می شود

. خود را ضبط نماییدمشخص شده پیام  MICظاهر می شودو می توانید مقابل میکروفون که با عالمت 

 . عملیات ضبط را متوقف نمایید  ENTERدر انتهای پیام می توانید بافشردن مجدد کلید 

 

 

 

ENTER 
 حافظهشماره 

 22 الی 1از 
ENTER ENTER 

ENTER 
 شماره حافظه

 22الی  1از 
TEST 



   : پخش پیام * 

از ضبط شده را فشار دهید پیام  ENTERو سپس کلید  PLAYجهت شنیدن پیام ضبط شده ، کلید 

 . بلندگوی دستگاه پخش می شود

 

 : تست شماره گیری *  

تلفن ثابت را برای هر یک از مک و یا شماره گیری با سیم کارت یا وانید تست ارسال پیاشما می ت

 . بصورت زیر عمل نمائید  بدین منظور.شماره های ذخیره شده در دستگاه ، انجام دهید

 

 

 

 

بدین معنا که برای . روی صفحه نمایش ظاهر می شود Mobile /1     Tel /2در این هنگام عبارت 

را فشار دهید جهت شماره گیری با سیمکارت  2و خط ثابت کلید  1یری با سیمکارت کلید شماره گ

 ظاهر می شود روی صفحه نمایش Dial /1     SMS /2در این هنگام عبارت . را فشار دهید  1کلید 

با مورد نظر با سیمکارت شماره گیری می شود و سپس  هشماره حافظ 1بدین معنا که با زدن کلید 

و « !تست ارسال پیامک» یک پیامک با مضمون 2پیام پخش می شود و با زدن کلید تن گوشی برداش

 . برای شماره مورد نظر ارسال می شود . همچنین میزان آنتن دهی و تاریخ و ساعت

روی صفحه نمایش داده شده ، کلید  Mobile /1     Tel /2       در مرحله قبل که عبارت  درصورتیکه

 . ، شماره حافظه مورد نظر با خط تلفن ثابت شماره گیری می شود و پیام پخش می گردددرا بفشاری 2

 

 : تنظیمات تلفن کننده * 
 
 

      وضعیت دزدگیر اطالع از  SMSفعال و غیر فعال کردن -1

ن را با آو می تواند . تلفن کننده قابلیت تشخیص روشن یا خاموش بودن دزدگیر را دارا می باشد

SMS پیامک می  2و1در حالت پیش فرض فقط به حافظه های . اطالع دهد 4الی  1فظه های به حا

 بصورت زیر عمل نمایید   آن بایدجهت فعال کردن . در ابتدا این قابلیت غیر فعال می باشد . . دهد

 

 

         Arm Disarm SMS  Enabledدر این حالت عبارت 

ENTER 
 شماره حافظه

 22الی  1از 
PLAY 

4 ENTER 



با هر بار فعال یا غیر فعال کردن دزدگیر باریموت، روی صفحه نمایش ظاهر می شود و از این پس 

جهت غیر فعال کردن این قابلیت مجدداً عملیات . ارسال می گردد یک و دوهای پیامکی به حافظه 

روی صفحه نمایش ظاهر می   Arm Disarm SMS  Disabledفوق را انجام دهید که اینبار عبارت 

 . شود

 

 

 : فن ثابت فعال و غیر فعال کردن خط تل -2* 

. قابلیت استفاده از خط تلفن ثابت برای شماره گیری را دارا می باشدتلفن کننده عالوه بر سیمکارت، 

که دستگاه را نصب می کنید به خط تلفن ثابت دسترسی ندارید می توانید شماره  چنانچه در مکانی

  .غیر فعال نمائید بوسیله دستور زیر  گیری با خط تلفن را 

 

 

 

 . روی صفحه نمایش ظاهر می شود Tel  Disabledن حالت عبارت در ای

. عملیات فوق را انجام دهید چنانچه می خواهید شماره گیری با خط ثابت را فعال نمایید باید مجدداً

 . روی صفحه ظاهر می شود Tel  Enabledدر اینصورت عبارت 

 : تغییر حالت تحریک تلفن کننده  -3

در این حالت هرگاه تلفن کننده  .قرار دارد  ALL  TRIGGER ی حالترو وضعیت اولیه تحریک،

را  01الی  00می فرستد و سپس تمام حافظه های  SMS   01الی  0تحریک شود، به تمام حافظه های 

. اگر طرف مقابل گوشی را بردارد پیام ضبط شده را پخش می کندبا سیمکارت شماره گیری کرده و 

در انتها توسط خط ثابت شماره گیری  ،یلی پاسخ نداده و یا رد تماس بدهندشماره هایی که به هر دل

در این حالت هم اگر با ریموت دزدگیر را غیر فعال کنید ،  حتی توجه داشته باشید که. می شوند

 .نشان داده میشود   CANCEL DIALINGو عبارت شماره بعدی گرفته نمیشود

 . باعث متوقف شدن عملیات نمی گردد قطع تحریک در طی انجام این مراحل،ولی 

 .اگر خط تلفن  ثابت غیر فعال شده باشد مرحله آخر، انجام نمی پذیرد*

 .در صورتیکه حالت بانک فعال باشد، دستگاه همچنان به شماره گیری ادامه میدهد**

 . بصورت زیر عمل نمایید ONE  TRIGGERبرای تغییر وضعیت تحریک به حالت   

         

 

 . روی صفحه ظاهر می شود   ONE  TRIGGERارت  عب

5 ENTER 

6 ENTER 



هنگامی که دزدگیر آژیر می کشد و تلفن کننده تحریک می شود، شروع به ارسال  در این حالت

SMS  را با سیمکارت شماره گیری کرده و پیام ضبط شده را  00کرده سپس حافظه شماره  0به حافظه

را با سیمکارت شماره  00د و بعد از آن حافظه پیامک ارسال می کن 0پخش می کندو سپس به حافظه 

شماره هایی که پاسخ نداده و یا در انتها در صورتی که خط تلفن ثابت فعال باشد، ...... گیری می کند و

 . س داده باشند، شماره گیری می شوندرد تما

( وقف شودآژیر کشیدن دزدگیر مت) در حین انجام این مراحل، هرگاه تحریک تلفن کننده قطع شود 

 نیز قطع می شود  SMSشماره گیری و ارسال 

         :با خط ثابت تن و پالس تغییر حالت شماره گیری  -4

چنانچه بخواهیدآن را به حالت . قرار دارد TONEوضعیت شماره گیری با خط ثابت در حالت 

PULSE  تغییر دهید باید به صورت زیر عمل نمایید    . 

 
 

 . روی صفحه نمایش ظاهر می شود Pulse   Dialingدر این حالت عبارت 

 .م دهیدامجدداً عملیات فوق را انج TONEبرای تغییر وضعیت شماره گیری به حالت 

 .روی صفحه نمایش ظاهر می شود Tone Dialingدر این حالت عبارت 

 : تغییر رمز تلفن کننده  -5

را فشار داده  ENTERید همواره در ابتدا کلید همانطور که قبالً گفته شد برای کارکردن با دستگاه با

جهت تغییر این رمز بصورت . می باشد را وارد کنیم 0000رقمی که بصورت پیش فرض  4و سپس رمز 

 .   زیر عمل نمایید

  

 

رقم  4با وارد کردن . ظاهر می شود  Please  Enter  passدر این حالت برروی صفحه نمایش عبارت 

در . را مجدداً وارد نمایید رمزرقم  4ظاهر می شود بدین معنا که   Re Enter Passدلخواه عبارت 

روی صفحه ظاهر    Your Pass Changedصورتی که پسورد جدید صحیح وارد شود در انتها پیام 

 . و پیامکی به حافظه های یک و دو ارسال می شود. می شود و رمز جدید جایگزین رمز قبلی می شود

و نرم افزار هم قابل انجام است که در قسمت عملکردهای ارسال  88اده از کد دستور این عمل با استف

 . پیامک توضیح داده می شود

 

 

 

TONE ENTER 

CODE ENTER 



 :  Logو بررسی اطالعات چک کردن وضعیت تنظیمات   -6

وضعیت تنظیمات از قبیل پیش شماره شهر و حالت تحریک و همچنین  TESTبا دو بار فشردن کلید 

تاریخ و ساعت پس و  PULSEیا  TONEشماره گیری  سیستمدن خط تلفن ثابت و فعال و غیر فعال بو

در انتها . نام شبکه تلفن همراه و میزان آنتن دهی دستگاه روی صفحه نمایش داده می شوداز آن 

را  1کلید  هستید که با دستگاه انجام گردیدهیا همان عملیاتی  Logچنانچه مایل به مشاهده اطالعات 

خرین عملی که با دستگاه انجام شده همراه با تاریخ و ساعت روی صفحه نمایش ظاهر می آ. بفشارید

عملیات جدیدتر روی  1عملیات قبلی نمایش داده می شود و با زدن کلید  2کلید با فشردن . شود

 .خارج می شوید Logاز صفحه نمایش اطالعات  3با زدن کلید . صفحه نمایش ظاهر می شود

 

 : قطع برق شهر -7

پس از یک ورودی به دستگاه قطع شود  220vچنانچه برق میباشد ، ( روشن )هنگامیکه دزدگیر مسلح 

 1)حافظه های مجاز به دریافت گزارش پیامکی به این مضمون به  ساعت یکبار 4دقیقه و بعد از آن هر 

تکرار یکبارعت اس 4این پیامک هر  .ساعت از قطع برق گذشته 4بیش از  !هشدار  ارسال می شود( 2و 

 . می شود تا زمانیکه برق شهر مجدداً به دستگاه وصل شود

 

 

 :  SMSعملکرد های ارسال و دریافت *  
بعنوان کد اولیه  1111با رمز  سبزبه رنگ ( فقط به زبان انگلیسی )  های ارسالی SMSدر این بخش 

 4الی  0نها حافظه های ت .نمایش داده شده است طوسیپاسخ های دستگاه به رنگ روع میشود و ش

شماره شما مجاز به ارسال شماره دیگری پیامک  هر و فرمان از به دستگاه را دارند SMSاجازه ارسال 

 .را دریافت میکند !دستور نیست

را  لطفا رمز صحیح را وارد کنید! رمز ارسال شده اشتباه استرمز ارسالی صحیح نباشد پیام در صورتیکه 

ی بدین مضمون دریافت مچنین چنانچه دستور ارسالی اشتباه باشد پیامکه. دریافت خواهید کرد

  .لطفا یک دستور معتبر ارسال کنید. دستور وارد شده اشتباه است : خواهید کرد 

حافظه یک . بنابر تعریف کاربر قابلیت ارسال دستور و دریافت گزارش را دارند 4حافظه های یک تا 

(admin )همواره اجازه ارسال دستور و دریافت گزارش را  دارد . 

بوسیله نرم افزار دستگاه  4و3و2مجاز بودن به ارسال دستور و همچنین دریافت گزارش حافظه های 

حافظه مجاز به ارسال دستور به دستگاه می باشند و تنها  4در حالت پیش فرض هر . قابل تغییر می باشد

 . افت می کنندگزارش دری 2و1حافظه های 

 



   :تنظیم تاریخ و زمان  -1

تاریخ و زمان  22:15:00*17/02/15*50*0000*شما می توانید از طریق نرم افزار دستگاه و یا دستور 

 (و پانزده دقیقه شب 12ساعت  2217پانزدهم فوریه . )دستگاه را تنظیم نمایید

 . ان دستگاه اطالع حاصل نماییدمی توانید از تاریخ و زم 49*0000*دستور  ارسال همچنین با

 

 

 : فعال و غیر فعال کردن دزدگیر -2

را  توسط حافظه یک!دزدگیر فعال شدپاسخ  22*0000*جهت فعال کردن دزدگیر با ارسال پیامک 

در صورتی که در هنگام ارسال این دستور، دزدگیر از قبل فعال بوده باشد، . دریافت خواهید کرد

  . را دریافت خواهید نمود !ر فعال استدزدگیر در حال حاضپاسخ 

را  توسط حافظه یک !دزدگیر غیر فعال شدپاسخ  23*0000*با ارسال جهت غیر فعال کردن دزدگیر 

دزدگیر در حال حاضر غیر در صورتی که دزدگیر قبالً غیر فعال بوده، پاسخ . فت خواهید کردادری

  . را دریافت خواهید کرد فعال است

 :  ها فعال کردن خروجیفعال و غیر  -3

وجود دارد  OUT3و  OUT2و  OUT1خروجی با عالمت در قسمت پایین مدار تلفن کننده سه ترمینال 

 . که می توان هر کدام از آنها را بصورت لحظه ای یا دائمی، فعال و غیر فعال نمود

 11*0000*          به صورت لحظه ای فعال شدیک خروجی                                    

 توسط حافظه یک                                                                       

  12*0000*               به صورت دائمی فعال شدیک خروجی                                    

 توسط حافظه یک

   13*0000*        ائمی غیر فعال شدبه صورت دیک خروجی                                    

 توسط حافظه یک

قابل  3برای خروجی شماره  18و18و17و کدهای  2برای خروجی شماره  16و15و14عیناً کدهای 

 . استفاده می باشند

چنانچه یک خروجی از قبل فعال یا غیر فعال باشد و مجدداً فرمان فعال یا غیر فعال شدن دریافت کند، 

 . دریافت خواهد شد« ز قبل فعال یا غیر فعال بودهخروجی ا»پیامک 

شماره تلفن  22قابلیت فعال شدن لحظه ای بوسیله تماس تلفنی هر یک از  3همچنین خروجی شماره 

  .موجود در حافظه دستگاه را دارا می باشد

با  را بصورت لحظه ای فعال نموده و پیامکی 3زنگ گوشی را قطع کرده و خروجی  2دستگاه بعد از 

 . ارسال می کند ( حافظه های مجاز به دریافت گزارش)  2و1ذکر شماره تماس گیرنده به حافظه های 



دارید  12Vتوجه داشته باشید که برای استفاده از هر یک از ترمینالهای خروجی شما احتیاج به یک رله 

و  OUT1وجی های وصل شد و سر دیگر بوبین به یکی از خر 12V+یکسر بوبین را باید به ترمینال 

OUT2  یاOUT3  

 .متن فعال یا غیر فعال شدن هر یک از خروجی ها به شرح زیر قابل تغییر می باشد

 1برای تعیین متن پیامک فعال شدن خروجی :  *53*0000*متن مورد نظر 

 1برای تعیین متن پیامک غیرفعال شدن خروجی :  *54*0000*متن مورد نظر 

 2برای تعیین متن پیامک فعال شدن خروجی  : *55*0000*متن مورد نظر 

 2برای تعیین متن پیامک غیرفعال شدن خروجی :  *56*0000*متن مورد نظر 

 3برای تعیین متن پیامک فعال شدن خروجی :  *57*0000*متن مورد نظر 

 3برای تعیین متن پیامک غیرفعال شدن خروجی :  *58*0000*متن مورد نظر 

 1برای تعیین متن پیامک فعال شدن لحظه ای خروجی :  *66*0000*متن مورد نظر 

 2برای تعیین متن پیامک فعال شدن لحظه ای خروجی :  *67*0000*متن مورد نظر 

 3برای تعیین متن پیامک فعال شدن لحظه ای خروجی :  *68*0000*متن مورد نظر 

 

 : ورودیها  -4

به  IN1با وصل شدن . وجود دارند IN2و  IN1در قسمت پایین مدار دو ترمینال ورودی به نامهای 

+12V  و یا وصل شدنIN2  بهGND دستگاه فعال شدن یا غیر فعال شدن این ورودیها را با  ،یا زمین

 . شما می توانید متن پیامکها را بصورت زیر تغییر دهید. شماره اول حافظه اطالع می دهد 12 بهپیامک 

 

 1تن پیامک غیرفعال شدن ورودی برای تعیین م:  *41*0000*متن مورد نظر 

 1برای تعیین متن پیامک فعال شدن ورودی :  *51*0000*متن مورد نظر 

 2برای تعیین متن پیامک فعال شدن ورودی :  *52*0000*متن مورد نظر 

 2برای تعیین متن پیامک غیرفعال شدن ورودی :  *42*0000*متن مورد نظر 

 

 . می باشد حرف 34 تغییر متن ورودی و خروجی هاحداکثر تعداد کاراکترهای مجاز برای 

  :قطع مراحل شماره گیری  -5

در هنگامی که تلفن کننده تحریک شده و در حال شماره گیری و ارسال  00*0000*با ارسال فرمان 

SMS  ارسال می گردد روند شماره گیری متوقف شدلغو می گردد و پاسخ می باشد، تمام عملیات . 

پاسخ دستگاه در . م ارسال این دستور، دستگاه در حالت تحریک و شماره گیری نباشدچنانچه در هنگا

چنانچه در هنگامی که دستگاه در . ریافت خواهد شد، د حال حاضر در حال شماره گیری نمی باشد



گیری، دزدگیر هم ارسال شود، عالوه بر قطع شماره  23*0000*مان فرحال شماره گیری می باشد 

 . ، دریافت خواهد شد  !دزدگیر غیر فعال شدشد و پیام خاموش خواهد 

چنانچه حالت بانکی فعال باشد با غیرفعال نمودن دزدگیر با ریموت یا  All Triggerدر حالت : نکته

 . پیامک شماره گیری ادامه پیدا میکند

 

   :ارسالی  SMSتغییر متن  -6

آژیر بدلیل ! اردهشیامکی با مضمون حافظ اول پ 01در هنگامی که تلفن کننده تحریک شود به 

یا  2یا زون  1ن بسته به زونی که تحریک شده می تواند زون ونام ز. ارسال می کند !....نوتحریک ز

 .یا زون اعالم حریق باشد 4یا زون  3زون 

 .هر یک از زونها را بوسیله دستورات زیر به دلخواه تغییر دهید کشما همچنین می توانید متن تحری

 1برای تعیین متن تحریک زون :  *59*0000*مورد نظر متن 

 2برای تعیین متن تحریک زون :  *60*0000*متن مورد نظر 

 3برای تعیین متن تحریک زون :  *61*0000*متن مورد نظر 

 4برای تعیین متن تحریک زون :  *62*0000*متن مورد نظر 

 زون حریقبرای تعیین متن پیامک تحریک :  *63*0000*متن مورد نظر 

 . می باشد حرف 42 حداکثر تعداد کاراکترهای مجاز برای تغییر متن تحریک زون ها

 

   :اطالع از وضعیت دستگاه  -7

می توانید از وضعیت ورودیها و خروجی های دستگاه و همچنین میزان  90*0000*شما با ارسال کد 

 . اطالع یابیدشده  اه و آخرین زون تحریکآنتن دهی و فعال یا غیر فعال بودن دستگ

 

   :شنیدن صدای محیط  -8

در کنار ماژول مشخص    MIC2بر روی برد تلفن کننده ، محل نصب میکروفن خارجی با عالمت 

شما . در بسته بندی دستگاه موجود است پین با رنگهای قرمز و مشکی و زرد 3یک کانکتور . گردیده 

سیمهای قرمز و مشکی به تغذیه . ه دستگاه وصل کنیدمی توانید یک میکروفن دارای تقویت کننده را ب

ترجیحاً از سیم برای افزایش طول . میکروفن و سیم زرد را به سیگنال خروجی میکروفن وصل نمایید

 .استفاده نماییدکابل شیلد 

، دستگاه پس از چند ثانیه به شما زنگ میزند و با برداشتن گوشی میتوانید   33*0000*با ارسال دستور

 .  را قطع نمایید تماس ای محیط را بشنوید تا زمانیکه خود صد

 



 : استعالم وضعیت شارژ سیم کارت -8

می توانید از  80*0000*چنانچه از سیمکارت اعتباری  در دستگاه استفاده می کنید با ارسال دستور 

 .باقی مانده اعتبار سیمکارت مطلع شوید

 . عالمی ندارید شما احتیاج به وارد نمودن هیچ فرمول است*

 

 شارژ اعتبار سیمکارت  -12

 برای ارسال کد شارژ خریداری شده برای سیمکارت از دستور زیر استفاده نمایید

  *99*0000*کد شارژ                                    

 . شما احتیاج به وارد نمودن هیچ فرمول شارژی ندارید *

 .وی صفحه کلید خود دستگاه هم وارد نماییدشما همچنین می توانید کد شارژ را از ر

 . می باشد 88این عمل همانند وارد کردن شماره تلفن در حافظه 

 

 

 

 . بعد از شارژ پیامک تایید به حافظه یک ارسال می شود

 تعویض دستور العمل استعالم یا ارسال شارژ برای سیمکارت  -11

ژ خود را تغیر داد از دستورات زیر برای تغیر آن چنانچه اپراتوری دستورات استعالم یا دریافت شار

 . استفاده نمایید

       *82*0000*دستور شارژ جدید     

 *81*0000*دستور استعالم جدید                               

   :تغییر رمز از طریق پیامک  -12

و پیامکی به حافظه  .می یابد رمز دستگاه به رمز جدید تغییر *98*0000*رمز جدید با ارسال فرمان     

 . ارسال می شود (  یک و دو ) مجاز به دریافت گزارش  های

  

 حالت بانکی -13

و شماره  SMSهنگامی که دستگاه بعد از آژیر کشیدن دزدگیر شروع به ارسال  All TrIGGERدر حالت 

ند شماره گیری و ارسال دزدگیر را غیر فعال کنیم، رو( و یا پیامک)گیری می کند، چنانچه با ریموت 

SMS چنانچه تمایل دارد بعد از غیر فعال نمودن دزدگیر و قطع آژیر باز هم . نیز متوقف می شود

بصورت پیش . فعال نمایید 65*0000*با دستور شماره گیری دستگاه ادامه یابد باید حالت بانکی را 

 . فعال می شودغیر  75*0000*این حالت با دستور  .فرض این حالت غیر فعال است

ENTER ENTER ENTER 99 رمز شارژ 



 

 :یا اقتصادی Economyحالت  -14

در حالت پیش فرض پیامکهای فعال و غیر فعال شدن خروجی ها و حالت لحظه ای آنها و فعال کردن 

از طریق تماس تلفنی و همچنین پیامکهای قطع برق و تغییر رمز برای شماره های مجاز به  3خروجی 

شارژ سیمکارت می شود می  اتالفپیامکها زیاد و باعث  چنانچه این. دریافت گزارش ارسال می گردد

 .یا اقتصادی را فعال نمایید Economyحالت  70*0000*توانید با دستور 

در این حالت فقط پیامکهای فعال و غیر فعال شدن دزدگیر به شماره های مجاز به دریافت گزارش 

 .ارسال می شود و سایر پیامکهای ذکر شده حذف می گردد

در حالت پیش فرض این قابلیت  .را ارسال نمایید 71*0000*دستور  Economyخروج از حالت برای 

 .غیرفعال می باشد

 مدیریت حافظه های مجاز به ارسال و دریافت پیامک و گزارش -15

با استفاده ازنرم افزار میتوانید حافظه هایی که مجاز به ارسال دستور به دستگاه و یا دریافت انواع 

حافظه اول مجاز به ارسال دستور  4در حالت پیش فرض هر .ز دستگاه هستند را مدیریت کنیدپیامک ا

 .و دو حافظه اول مجاز به دریافت پیامک میباشند

 

 بازیانی رمز عبور و پاک کردن کل اطالعات تلفن کننده -16

را TESTلید در صورتی که رمز دستگاه را فراموش کرده اید، برق دستگاه را قطع کرده و سپس ک* 

  Reset  Userپس از روشن شدن عبارت  . فشار داده و نگهدارید و سپس برق دستگاه را وصل نمایید

Pass کلید . برروی صفحه ظاهر می شودTEST اولیه باز گشته است 0000رمز دستگاه به . را رها کنید . 

ظیمات آن به حالت جهت پاک کردن تمام حافظه های دستگاه و همچنین برگرداندن تمامی تن** 

سپس برق دستگاه را وصل . را فشار داده و نگهدارید  ENTERاولیه، برق دستگاه را قطع کنید و کلید 

کلید . روی صفحه ظاهر می شود  Restore  Factory  Settingsپس از روشن شدن عبارت . کنید

ENTER باز گشته است تمامی حافظه ها پاک شده و تنظیمات به حالت اولیه . را رها کنید. 

شروع به چشمک  GSMآبی  LED، ه موبایل را به هر دلیلی گم نمایددر هنگامی که دستگاه شبک*** 

می توان مجدداً شبکه موبایل را بازیابی  TESTدر این حالت با دوبار زدن کلید . می نمایدسریع زدن 

 . نمود

 

 

 

 



 راهنمای سریع برنامه ریزی

 

  باز کردن قفل صفحه کلید

 

 

 

  وارد کردن پیش شماره محل نصب

 

 

 

 

 SMSبرای ارسال ه تلفن ها وارد کردن شمار

 

 

 

 

 

 وارد کردن شماره تلفن ها برای شماره گیری

 

 

 

 

 

 مشاهده شماره تلفنها

 

 

 

 

 

ENTER 
 شماره حافظه

 22الی  2از 
TEST 

ENTER 

 حافظه

 ENTER کد شهر ENTER صفر شماره

ENTER 

 SMSحافظه

 ENTER 12تا  1از 

شماره 

 موبایل
ENTER 

ENTER 

حافظه 

 شماره گیری

 22تا  11ز ا
ENTER 

شماره 

تلفن با 

 کد شهر

ENTER 

ENTER 

 رقمی 4رمز 
2222 



  SMSتست ارسال 

 

 

 

  تست شماره گیری با سیمکارت

 

 

 

 

 تست شماره گیری با خط ثابت

 

 

 

 

 

 ضبط پیام

 

 

 

  مپخش پیا

 

 

 

  :پاک کردن حافظه ها

 

 

 

 

 

 

ENTER 

 SMSحافظه

 PLAY 1 2 12تا  1از 

ENTER 

 حافظه از

 PLAY 1 1 22تا  11

ENTER 

 حافظه از

 PLAY 2 22تا  11

REC ENTER ENTER ضبط پیام 

PLAY ENTER 

ENTER 
 شماره حافظه

 22الی  1از 
ENTER ENTER 



 تغییر رمز کاربر

 

 

 

 

 ریگدزدروشن و خاموش شدن اطالع از وضعیت  پیامک فعال و غیر فعال کردن

 

 

 

 فعال و غیر فعال کردن خط تلفن ثابت

 

 

 

 

  از لحظه ای به دائمی تغییر حالت تحریک

 

 

 

 تغییر شماره گیری تن و پالس

 

 

 

 و آنتن دهی شبکهات تلفن کننده چک کردن وضعیت تنظیم

 

 

 

 

 وارد کردن شارژ سیمکارت از روی صفحه کلید

 

 

CODE ENTER  رقمی 4تکراررمز  رقمی 4رمز 

4 ENTER 

5 ENTER 

6 ENTER 

9 ENTER 

TEST TEST 

ENTER ENTER ENTER 99 رمز شارژ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16و1                       2و15       :                      نحوه پرینت 

 14و3                       4و13                                                  

 12و5                       6و11                                                  

 12و7       8و8                 
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